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Inloop voor buffet
Voorwedstrijd ZWB G1 - ZWB G2
Shantykoor De Hoeksche Waard (deel 1-2)
Wilhelmus en opkomst spelers en mascottes
Aftrap wethouder Paul Boogaard met
voorzitter Stephen Steijger
1e helft ZWB Old Legends - Ex-Internationals
Rust: KNVB-onderscheiding 75 jarig bestaan
Shantykoor De Hoeksche Waard (deel 2-2)
2e helft ZWB Old Legends - Ex-Internationals
Meet & Greet
DJ in de VIP-tent
Einde

programma:

Scheidsrechter: John Eldersen  Grensrechters: Leon Hoek en Nick Bestebreur
Spelersmascottes: Tom van Dalen, Jaap Blok, Cas Reedijk, Maxim van Liempt, 
Cas Velgersdijk, Lyam Visser, Rayen Fani
Verslaglegging:  Jos Vis
Camera en montagewerk videosamenvatting: Jimmy en Arjan Jansen van 't Land : Uniq Design
EHBO-team: Aart van der Sluijs, Kees Aleman, Ralph Sparreboom, Richela Tom, Cindy Heerschap
Tekst programmaboekje: Stephen Steijger
Opmaak programmaboekje: Marjan van der Tholen
Druk programmaboekje: Van Driel Grafisch te Zuid-Beijerland
Dronefotografie: Sem den Hollander: Flying Dutch Films
KNVB ambassadeur West 2: Rob van de Water
Shantykoor: Shantykoor De Hoeksche Waard

Het is ten strengste verboden vuurwerk af te steken.
Overtreders worden van het terrein verwijderd.
Eventuele (vervolg)schade wordt op de daders verhaald.
 



Wat een fantastisch affiche is het om met onze kernvrijwilligers de uitdaging
aan te gaan tegen de ex-internationals te strijden. Het prachtige slotfestijn van
ons 75-jarige jubileum is voor alle Zinkweggers het eerste live event na twee
jaar! En daar waren we allemaal hard aan toe. 

Het gaat Zinkwegse Boys op meerdere vlakken voor de wind. Het ledental is
daar een cijfermatige afspiegeling van: in 2015 stond de teller op 230 leden,
zeven jaar later is ruim een verdubbeling naar 470 leden gerealiseerd. Daaruit
blijkt vooral ook het maatschappelijk belang dat we voor de lokale
samenleving hebben, maar ook daarbuiten hebben. 

In het jaar dat we de respectabele leeftijd van 75 jaar hebben bereikt, kregen
we het mooiste jubileumcadeau dat we ons konden wensen: een nieuw
kunstgrasveld. 

Met het oog op de toekomst 
hebben we hiermee een zeer 
belangrijke stap gezet, nadat eerder 
de bouw van twee 3.0 kleedkamers 
zijn gerealiseerd. Voor onze 
continuïteit was het van wezenlijk 
belang dat er een all-weatherveld
zou komen. 

Als ik vorige week op de boerenbokaal, inmiddels een begrip in de regio,
rondloop en ik zie al die blije gezichten bij spelers, bezoekers en families, de
gemoedelijkheid, ons prachtige kunstgrasveld, de volledige beboarding om
veld 1, een afgeladen parkeerterrein, de bevlogen inzet van onze vrijwilligers,
onze schitterende ligging in de polder. Ja, dan maakt mijn hart een sprongetje.
We staan er goed op met ons cluppie na driekwart eeuw. 

We kunnen met een gerust hart op weg naar een volgend jubileum.

Stephen Steijger
Voorzitter vv Zinkwegse Boys, 

75 jaar vv zinkwegse boys,
een toekomstbestendige dorpsvereniging!



Romano Denneboom
Barry Opdam
Martijn Meerdink
Demy de Zeeuw
Michael Mols
Oscar Moens 

SPELERS:
Aron Winter
Orlando Engelaar
Simon Tahamata
Ruben Schaken
Theo Lucius
Martijn Reuser

TRAINERS/COACHES: 
Sjaak Swart en Ben Wijnstekers

Line-up ex-internationals



Line-up Zinkweg old legends

Totaal onverwacht maar zo 
ontzettend gaaf om tegen 
deze ex-internationals op
het veld te mogen staan!!!

- Eelco Zijl -

STAF: 
Cees Bakker, Ype Swart, 
Leo  van Hamburg en Roberto de Koster

SPELERS:
Martijn Krediet
Martijn Reedijk
Martin Hordijk
Henk Reedijk
Peter van Dam
Ton Verkerk
Jerry Tilro

Bertwin Malenstein
Eelco Zijl
Koen Verhorst
Jan-Willem Zoeteman
Michiel Leurgans
Marko Verhage
Roland Doornebosch

Pim Moree
Stephen Steijger
Joeri Ooms
Arie van Dalen
Roger Ligthart
Simon Overkleeft
Stefan van Lierop

Wat tof van de club dat
ik 'geselecteerd' ben en 
geweldig dat ik meedoe.

- Bertwin Malenstein -

Leuk om mijn laatste wedstrijd
op een groot veld mee te 

spelen en te beleven tegen 
deze toppers en het feest te 
vieren van onze mooie club.

- Jerry Tilro -

Leuk om deze gasten die zich al 
jaren voor ons cluppie inzetten
zo met elkaar aan het werk te 

zien. Een eerbetoon aan 
deze kanjers.

- Cees Bakker -



Een unieke service, tijdens de huurperiode blijven wij voor zowel de huurder
als de verhuurder het aanspreekpunt.
Wij geven u een huurgarantie voor het afgesproken termijn. Risico’s van
leegstand of een ‘niet-betalende-huurder’ worden door ons overgenomen.
Elke maand ontvangt u een netto huurbedrag. 
Iedere woning die wij inhuren wordt maandelijks verplicht schoongemaakt
in eigen beheer.
Ieder object wordt elke maand geïnspecteerd. Hierdoor weten wij altijd de
staat van ieder object en informeren wij u via een rapportage.
Wij maken gebruik van juridisch opgestelde huurovereenkomsten in het
Nederlands en Engels voor bepaalde of onbepaalde tijd

Voor STYL Housing ligt de focus op het huisvesten van personeel. 
Wij streven naar de meest passende huisvesting die aansluit bij de werklocatie.
Wij zijn altijd op zoek naar geschikte woningen door heel Nederland! 
Wij zijn het aanspreekpunt voor zowel de verhuurder als de huurder en nemen
uw beheertaken uit handen.
 
STYL Housing biedt huisvesting voor Europese Expats van grotere
multinationals, tot kleinere uitzendorganisaties in binnen en buitenland.
 
Onze zakelijke verhuur biedt het volgende:

 
Investeren in vastgoed is een veilige belegging omdat u dan eigenaar bent 
van iets tastbaars. Daarnaast worden woningen momenteel alleen maar meer
waard. 
 
Heeft u advies nodig over de locatie van de aankoop voor
personeelshuisvesting? We kunnen alvorens samen de indeling bepalen om het
maximale rendement te behalen voor de verhuur. Uw belang is tenslotte de
onze.

Wilt u meer weten?
Kijk op de website www.stylhousing.com

 

https://www.rivarentals.nl/woning-verhuren-rotterdam-expats/bepaalde-tijd-of-onbepaalde-tijd-huurovereenkomst/#bepaalde%20tijd%20of%20onbepaalde%20tijd%20huurovereenkomst
http://www.stylhousing.com/


Jouw evenement verzorgen en uitvoeren? 
Helemaal ontzorgd worden van A tot Z? 

De Belevers is een organisatie die 
evenementenconcepten bedenkt, ontwikkelt en uitvoert. 
Het Belevers team bestaat uit leden die al vele jaren ervaring in het entertainment als
DJ hebben opgebouwd. Zo is het BELEEF borrelconcept een concept dat wij in eigen
beheer hebben bedacht en gerealiseerd. Dit borrelconcept wordt diverse malen
gehouden in diverse locaties en biedt, met name de dertigers en veertigers, een
gezellige avond inclusief entertainment, muziek, exclusieve hapjes en vooral plezier.

Wij kunnen ook voor jouw club of horecagelegenheid een passend concept of
eenmalig evenement ontwikkelen en uitvoeren. Denk hierbij aan gezellige borrels,
leuke feesten en heerlijke diners voor zowel bedrijven als particulieren. 
Daarbij kunnen wij een schitterende locatie, heerlijke catering, verlichting,
vervoersconcepten (pendeldiensten en/of chauffeursdiensten), professionele DJ’s,
fotografen, maar ook VJ’s en aanvullend entertainment als saxofonisten, gitaristen,
percussionisten voor je regelen. 

Dus als je een eenmalig evenement georganiseerd wilt hebben, dat doen we altijd
samen met jou! Het zijn immers JOUW gasten.

Interesse? 
Heb je ook interesse in het geven van een op maat gemaakt evenement? 

Neem dan contact op met Jasper Kimmel op 06-244580 04
 



bedankt

Aannemingsbedrijf Roos
Aannemingsbedrijf Notenboom
De Belevers
Den Hartog Glas
De Neef Advocaten
Eberca B.V.
Filius Installatietechniek
Home Trends
Hubo Bouwmarkt
Hypotheek & More
ING
Klaas Doolaard
LESN
Makelaardij de Jong
Moonlander
Nemesys

NN Group
Odko
Optimaal Talent B.V.
Palletcentrale Groep
Partners in Finance accountants 
en adviseurs
Peet the Flowerman
Sign Partners
Slagerij Schipper
Sportraad Gemeente Hoeksche Waard
(vanuit Sportakkoord Hoeksche Waard)
Styl Housing
Thomasco
Visser & Visser
Troost Accountantskantoor B.V.
Van der Mark Int. Transport B.V.
Verhage & van der Laan

Speciale dank gaat uit naar voetbalvader Rob de Zwart (tijdelijke werving
fondsen), voetbalvader Jasper Kimmel die de DJ-taak pro deo wil verzorgen
en de jubileumcommissie bestaande uit Robert Straver, Stefan de Goeij en
Stephen Steijger.

De jubileumwedstrijd is financieel mede mogelijk
gemaakt door:


